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Sa m e nv a tt in g
Bij deze ontvangt de gem eenteraad de vast te stellen Drank- en horecaverordening
Dordrecht, de inspraakreacties en de Nota naar aanleiding van de inspraakreacties.
De gem eenteraad wordt gevraagd om de Drank- en horecaverordening Dordrecht
vast te stellen en akkoord te gaan met de wijze van verwerking van de
inspraakreacties.
1. Wat is de aanleiding?
Per 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW ) in werking getreden.
De wet verplicht gem eenten om uiterlijk 1 januari 2014 een verordening vast te
stellen. In artikel 4 van de Drank- en Horecawet wordt aan gemeenten opgelegd
dat de volgende regels voor paracommerciële 1 rechtspersonen in de verordening
geregeld m oeten worden:
- de schenktijden voor alcoholhoudende drank;
- het verstrekken van alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van
persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen;
- het verstrekken van alcoholhoudende drank tijdens bijeenkom sten gericht op
personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende
rechtspersoon betrokken zijn.
2. Wa t wi ll en we b er ei ke n?
De doelstelling van de Drank- en Horecawet is het terugdringen van schadelijk
alcoholgebruik (met name onder jongeren), het voorkom en van overlast waarbij
alcohol in het spel is, het voorkomen van oneerlijke concurrentie en het
terugdringen van administratieve lasten voor ondernemers.
De regels die in de verordening opgenomen worden, geven hier op een aantal
onderdelen invulling aan.
3. Wat g aan we d aar voo r doe n?
Met het vaststellen van de verordening worden de regels voor (paracomm erciële)
horeca geformaliseerd. Kort sam engevat worden in de verordening:
- prijsacties bij horeca beperkt;
- geen toelatingsleeftijden tot horecalokaliteiten en terrassen opgenom en;
- het verstrekken van sterke drank bij bepaalde typen rechtspersonen beperkt;
- de schenktijden voor paracommerciële horeca gelijk gesteld aan de
sluitingstijden zoals opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening
Dordrecht;

1 Een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele,
educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van
een horecabedrijf (artikel 1 lid 1 Drank- en horecawet).
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- beperkingen opgelegd ten aanzien van het organiseren van bijeenkomsten van
persoonlijke aard en gericht op personen die niet of niet rechtstreeks bij de
activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn;
- prijsacties bij detailhandel niet beperkt.
Voor de inhoudelijke onderbouwing en reactie op de ingediende inspraakreacties
wordt verwezen naar de Nota naar aanleiding van de inspraakreacties op de
concept Drank- en horecaverordening Dordrecht en de (toelichting van de)
verordening.
Bij de uitvoering van de Drank- en horecaverordening m oet gedacht worden aan
voorlichting en handhaving. De voorlichting met betrekking tot het verstrekken en
nuttigen van alcoholhoudende drank is onderdeel van het project "Verzuip jij je
Toekomst" waaraan de gem eente Dordrecht zich beleidsmatig verbonden heeft.
Het toezicht en de handhaving op de regels in de Drank- en horecaverordening
Dordrecht wordt uitgevoerd door Toezicht. Op 2 juli 2013 bent u middels een
Raadsinformatiebrief geïnformeerd over het Handhavingsbeleid horeca en alcohol
Dordrecht. Voor inform atie over het toezicht en de handhaving door Toezicht
verwijzen wij u graag naar deze Raadsinform atiebrief.
a. In spr aa k e n com m u nic at ie
Op basis van een voorlopige conceptverordening, vastgesteld op 19 maart 2013,
hebben wij een viertal informatieve bijeenkomsten belegd. Op 25 maart 2013 vond
een gesprek plaats m et vertegenwoordigers van de horeca, op 27 maart met de
Sportraad en sportverenigingen en op 9 april 2013 vond een informatieve
bijeenkomst plaats met de adviescomm issie van de gem eenteraad. Daarnaast werd
naar aanleiding van een tweetal brieven vanuit de detailhandel een extra
bijeenkom st georganiseerd op 4 juli 2013.
Mede op basis van de reacties tijdens de informatieve bijeenkomsten en de brieven
van de VDN en het CBL hebben wij op 18 juni 2013 de definitieve
conceptverordening vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven.
De bekendmaking van de conceptverordening is gepubliceerd op 26 juni 2013, en is
toegestuurd aan de Koninklijke Horeca Nederland - Drechtsteden (KHN-D), de
Sportraad en detailhandelaren. Er zijn vijf inspraakreacties ingediend door de
Sportraad, Koninklijke Horeca Nederland- Drechtsteden, het Philharmonisch Orkest
Dordrecht, de Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereeniging en de heer
De Ridder als reactie op de conceptverordening. Voor de inhoud van de
inspraakreacties en de behandeling daarvan verwijzen wij naar de Nota naar
aanleiding van de inspraakreacties.
Na vaststelling van de Drank- en horecaverordening Dordrecht door de
gem eenteraad wordt dit besluit gepubliceerd en worden de betrokkenen tevens
geïnformeerd.
b. Vervolgt raject besl uitvorm ing
De vaststelling van de Drank- en horecaverordening Dordrecht door de
gemeenteraad is het sluitstuk van dit traject. Vervolgens wordt het besluit op
27 november 2013 gepubliceerd en is deze van kracht per 28 november 2013.
c. Inciusiefbeleid
Niet van toepassing.
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4. Wat m a g het ko ste n?
Niet van toepassing.

5. Fatale beslisdatum
De wet verplicht gemeenten om uiterlijk 1 januari 2014 een verordening vast te
stellen.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
- ontwerp besluit tot vaststelling Drank- en horecaverordening Dordrecht;
- Nota naar aanleiding van de inspraakreacties op de concept Drank- en
horecaverordening Dordrecht;
- brieven van reclamanten (Sportraad, Dordrechts Philharmonisch Orkest, KHN-D
en de heer De Ridder);
- brief NOC*NSF.
7. Voorstel
W ij stellen u voor:
1. akkoord te gaan met de wijze van verwerking van de inspraakreacties;
2. de Drank- en horecaverordening Dordrecht vast te stellen.
Het college van Burgemeester en W ethouders van Dordrecht
de loco-secretaris
de bu rge eester
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